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Догляд за дітьми, дозвілля та курси німецької мови 
 
Курси німецької мови та дозвілля 
 

 

адреса: Griesgasse 27, 8020 Graz  

тел.: 0043 316 329 929  

адреса ел. пошти: office@deutschundmehr.at 

www.deutschundmehr.at 
 

 

“Gragustl” Карітас навчання та спорт 

Курси німецької мови та спортивні заняття для дітей з України 

місце знаходження: школа імені Карла Морре 
тел.: 0676 88015 8184 

адреса ел. пошти: petra.geier@caritas-steiermark.at 

www.caritas-steiermark.at/gragustl 

www.caritas-steiermark.at/lerncafes/ 

 

 
ISOP-Інноваційні соціальні проекти 

Курси німецької мови та активний відпочинок для дітей 

адреса: Dreihackengasse 2, 2-ий поверх, 8020 Ґрац 

тел.: 0699/14600045 

адреса ел. пошти: christiane.oberhammer@isop.at 
www.isop.at 

 

 

Управління з питань освіти Штирії 

Місця в школах для дітей з України 
тел.: 050 248 345 

адреса ел. пошти: bildungsdirektion@bildung-stmk.gv.at 

www.bildung-stmk.gv.at/service/informationen-ukraine/schulplaetze.html 

 

Запитайте також у школі, яку відвідує Ваша дитина, про можливості догляду 

за дітьми під час літніх канікул. 
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„Німецька мова і не тільки“ 
Курси німецької мови міста Ґрац 

http://www.kinderdrehscheibe.net/
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http://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/
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http://www.bildung-stmk.gv.at/service/informationen-ukraine/schulplaetze.html
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Подальші пропозиції по догляду за дітьми, допомога сім’ям 
 

 

ZIRKA Caritas ігрові зустрічі 

Ігрова кімната та допомога сім’ям з України 
(перекладач німецької, російської та української мов) 

тел: 0676 88015 8449 (Ґрац) та 0676 88015 572  

адреса ел. пошти: spieltreff@caritas-steiermark.at 

www.caritas-steiermark.at/zirka 

 
 

Ігровий майданчик «Дитячі друзі» 

Ігрова кімната для дітей (україномовна) 

Сабіне Штойсер, адреса: Schlossergasse 4, 8010 Graz 

тел: 0316 / 825 512 - 26 
адреса ел. пошти: kinderfreundehaus@kinderfreunde-steiermark.at 

www.kinderfreunde.at/angebote/spielraeume/ 

 

 

Консультації для батьків з України 

Допомога сім’ям з України 
адреса: Grabenstraße 90b, 8010 Graz 

тел: 316 872-4650 

адреса ел. пошти: familienkompetenzzentrum@stadt.graz.at 

https://www.graz.at/cms/ziel/11736245/DE 

 
 

Спортивне управління міста Ґрац 

Спортивні заняття для дітей та підлітків 

адреса: Stadionplatz 1, 8041 Graz 

тел.: 0316 872 7878 
адреса ел. пошти: sportamt@stadt.graz.at 

www.graz.at 

 

 

ДВОЄ І БІЛЬШЕ інформація про сім'ю та дітей 

„ДВОЄ І БІЛЬШЕ“ пропонує інформацію на всі теми, що стосуються дітей та 
сімей у Штирії. 

тел.: 0316 877 2222 

адреса ел. пошти: info@zweiundmehr.at 

www.zweiundmehr.steiermark.at 
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Пропозиції по догляду за дітьми з обмеженими можливостями 

 

 

Соціальні служби з питань життєзабезпечення 

Догляд за дітьми та підлітками з обмеженими можливостями (4-19 років) 
Пропозиції в літні місяці в Ґраці та околицях Ґраца, в містах Фойтсберг та 

Дойчландсберг. 

тел.: 0676 845278501 (Ґрац) та 0676 847155825 

адреса ел. пошти: lena.hirtl@lebenshilfen-ass.at, а також 

graz.umgebung@lebenshilfen-sd.at 
www.lebenshilfen-sd.at/Kinder-Familie/Sommerbetreuung 

 

 

Табори для Чемпіонів (Camps for Champs) 

Літні табори для дітей з інвалідністю та без 
Федеральний коледж ділового адміністрування Schrödinger,  

адреса: Schrödingerstraße 5, 8020 Graz 

тел.: 0670 5075215 

адреса ел. пошти: office@champs.at 

www.champs.at/events/sommercamp 
 

 

Молодіжний Червоний Хрест 

Літні табори для дітей з обмеженими можливостями 

тел: 01/589 00 - 357 

адреса ел. пошти: judith.hinteregger@roteskreuz.at 
www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/angebote/sommercamps/ 

 

 

Відпочинок без перепон 

Літні табори для дітей з обмеженими можливостями 
тел: 0664 101 8995 

адреса ел. пошти: kontakt@ferienohnehandicap.at 

www.ferienohnehandicap.at 

 

 
Міністерство соціальних справ 

Інформація на всі теми, що стосуються дітей з обмеженими можливостями 

адреса: Babenbergerstraße 35, 8020 Graz 

тел.: 0316 7090 6899 

адреса ел. пошти: post.steiermark@sozialministeriumservice.at 

www.infoservice.sozialministerium.at/ 
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